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ประกาศเร ือ่งความเป็นสว่นตวัของ Adient  

Adient plc (จดทะเบยีนในประเทศไอรแ์ลนด,์ 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1) 

รวมทัง้บรษิทัสาขาและบรษิทัในเครอื (เรยีกรวมกนัวา่ Adient, เรา, พวกเรา หรอืของเรา) 

ใหค้วามใสใ่จในเร ือ่งความเป็นสว่นตวัของขอ้มูลของคุณ และมุ่งมั่นทีจ่ะประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ 

โดยใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมเกีย่วกบัขอ้มูล และกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของขอ้มูลทีบ่งัคบัใช ้ 

 

เพือ่เป็นเคร ือ่งบ่งบอกถงึปณิธานทีเ่รามตีอ่เร ือ่งความเป็นสว่นตวั เราจงึรบัเอาชดุของกฎองคก์รทีต่อ้งปฏบิตัติาม (“BCR”) 

มาใช ้ กฎเหลา่นีป้ระกอบดว้ยปณิธานในทั่วโลกของเราทีม่ตีอ่เร ือ่งความเป็นสว่นตวั 

รวมทัง้นโยบายของเราทีเ่กีย่วกบัการถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบุคคลและสทิธิใ์นความเป็นสว่นตวัของบุคคลทีเ่ช ือ่มโยงกนั 

โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มูลสว่นบุคคลของคุณไดร้บัการปกป้องในขณะทีไ่ดร้บัการประมวลผลโดยบรษิทัในเครอืของเรา 

BCR เหลา่นิอ้นุมตัโิดยหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลของยโุรป (European Data Protection Authorities) 

 

ค าประกาศเร ือ่งความเป็นส่วนตวัของ Adient ฉบบันีค้รอบคลุมหวัขอ้ตอ่ไปนี ้
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ขอบเขตของค าประกาศเร ือ่งความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้

ค าประกาศเร ือ่งความเป็นสว่นตวัฉบบันีจ้ะอธบิายวธิกีารทีเ่ราจดัการขอ้มูลสว่นบุคคลของรายบุคคลในสถานทีต่่างๆ 

ทีเ่ราด าเนินธรุกจิ ขอ้มูลสว่นบุคคลคอืขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลทีร่ะบุตวัตนได ้

เราเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างไรและจากทีใ่ด  

เรารวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลดว้ยวธิกีารต่างๆ ระหวา่งการด าเนินกจิกรรมทางธรุกจิปกตขิองเรา 

ทัง้ในบรบิทแบบออนไลนแ์ละออฟไลน ์ ซึง่รวมถงึกรณีต่างๆ เชน่ เมือ่คุณสัง่ซ ือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 

เขา้รว่มขอ้ตกลงหรอืการสือ่สารกบัเรา หรอืเยีย่มชมและใชง้านเว็บไซตข์องเรา 

เรายงัไดร้บัขอ้มูลสว่นบุคคลจากลกูคา้และผูจ้ดัหาสนิคา้ของเราเพือ่เขา้สูค่วามสมัพนัธท์างธรุกจิและน าเสนอบรกิาร 

เรายงัอาจไดร้บัขอ้มูลสว่นบคุคลจากบุคคลภายนอก รวมทัง้ฐานขอ้มูลสาธารณะ แพลตฟอรม์สือ่สงัคม 

หรอืพนัธมติรทีเ่ป็นบุคคลภายนอก เชน่ ผูใ้หบ้รกิารดา้นการวเิคราะหห์รอืการตลาด 

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราอาจตอ้งรวบรวม 

ขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่รารวบรวมจากบุคคลต่างๆ อาจรวมถงึ: 

 

• ขอ้มูลตดิตอ่ซ ึง่จะชว่ยใหเ้ราสามารถสือ่สารกบัคุณ เชน่ ชือ่ ต าแหน่งงาน อายแุละค าน าหนา้ ชือ่ผูใ้ช ้ ทีอ่ยูจ่ดัสง่ 

หมายเลขโทรศพัท ์ ทีอ่ยูอ่เีมล หรอืทีอ่ยูอ่ืน่ๆ ทีคุ่ณใหไ้วใ้นเว็บไซตข์องเรา ซึง่ชว่ยใหเ้ราสามารถสง่ขอ้ความ 

ขอ้มูลบรษิทั และขอ้มูลการจดทะเบยีน ไปใหคุ้ณ 

 

• ขอ้มูลความสมัพนัธซ์ ึง่จะชว่ยเราในการท าธรุกจิกบัคุณ เชน่ ประเภทของสนิคา้และบรกิารทีคุ่ณอาจจะสนใจ 

ขอ้มูลตดิตอ่และความชอบดา้นผลติภณัฑ ์ ภาษา ความน่าเชือ่ถอืทางดา้นการเงนิ ความชอบดา้นการตลาด 

และขอ้มูลประชากร 

 

• ขอ้มูลธรุกรรมเกีย่วกบัวธิกีารปฏสิมัพนัธข์องคุณกบัเรา รวมทัง้การซือ้ การสอบถาม ขอ้มูลบญัชลีกูคา้ 

การสัง่ซ ือ้และขอ้มูลสญัญา รายละเอยีดการจดัสง่ ขอ้มูลการเงนิและการเรยีกเก็บเงนิ รายละเอยีดทางภาษ ี

ประวตักิารท าธรุกรรมและการโตต้อบ 

และขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะการใชง้านและการโตต้อบของคุณกบัเว็บไซตข์องเรา 

 

• ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบซึง่จะชว่ยเราในการปกป้องผลประโยชนข์องเรา 

รวมถงึขอ้มูลส าหรบัการตรวจสอบความขดัแยง้ 

และขอ้มูลทีจ่ าเป็นส าหรบัการรกัษาความปลอดภยัในสถานทีข่องเรา เชน่ การบนัทกึภาพ 
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จดุประสงคใ์นการทีเ่ราใชข้อ้มูลส่วนบุคคล  

เราใชข้อ้มูลสว่นบุคคลในบรบิทของกจิกรรมทางธรุกจิปกตขิองเรา ซึง่รวมถงึวตัถปุระสงคต์่อไปนี:้ 

 

• ท าตามค าสัง่ซ ือ้สนิคา้หรอืบรกิารของคุณและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การจดัสง่สนิคา้และบรกิาร การบรกิารลกูคา้ 

การจดัการบญัชแีละการเรยีกเก็บเงนิ การสนับสนุนและการฝึกอบรม และเพือ่ใหบ้รกิารอืน่ๆ 

เกีย่วกบัการสัง่ซ ือ้ของคุณ  

 

• จดัการกบัภาระผูกพนัตามสญัญาของเราและความสมัพนัธท์ีต่อ่เน่ืองระหวา่งคุณกบัเรา 

ซึง่รวมถงึการตดิต่อสมัพนัธก์บัคุณ การแจง้คุณเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารของเรา และขอ้เสนอพเิศษและโปรโมชนั 

 

• รกัษาความปลอดภยัของเว็บไซต ์เครอืขา่ยและระบบ และสถานทีข่องเรา รวมทัง้ปกป้องเราจากการฉอ้โกงต่างๆ 

 

• จดัการกบัความตอ้งการทางธรุกจิในแต่ละวนัของเรา เชน่ กระบวนการช าระเงนิและการจดัการบญัชกีารเงนิ 

การพฒันาผลติภณัฑ ์การจดัการสญัญา การควบคุมดแูลเว็บไซต ์การด าเนินการตามแผนงาน การบรรษทัภบิาล 

การตรวจสอบ การรายงาน และการปฏบิตัติามกฎหมาย 

หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา 

การด าเนินการประมวลผลเหลา่นีย้ดึตามหลกัพืน้ฐานทางกฎหมายขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัตอ่ไปนี ้ตามทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง:  

 

• ความจ าเป็นในการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณเพือ่การด าเนินการตามสญัญาหรอืเพือ่ด าเนินการตามขัน้

ตอนในการเขา้รว่มท าสญัญากบัคุณ  

 

• ภาระผูกพนัตามกฎหมายของ Adient 

 

• ผลประโยชนท์างธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายของ Adient รวมทัง้การด าเนินธรุกจิของเราอยา่งเหมาะสม 

การท าการตลาดและการปรบัปรงุบรกิารของเรา การป้องกนัการฉอ้โกงและการรบัผดิอืน่ๆ การก ากบัดแูล 

และความสามารถของเราในการปกป้องตามกฎหมาย การดแูลความปลอดภยัของเครอืขา่ยและระบบของเรา 

และการปกป้องทรพัยส์นิของเรา และ  

 

• ในบางสถานการณท์ีเ่ฉพาะเจาะจง รวมถงึค ายนิยอมจากคุณ  

 

เมือ่คุณเขา้ชมเว็บไซตข์องเราหรอืรอ้งขอใหเ้ราใหบ้รกิาร 

เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบเมือ่ตอ้งการขอ้มูลส าหรบัสง่มอบบรกิารของเราหรอืตามทีก่ าหนดโดยกฎหมาย 

ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถใหบ้รกิารของเราแกคุ่ณได ้

เวน้แตคุ่ณจะใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรา 
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วธิกีารทีเ่ราปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลซึง่เราด าเนินการในนามลูกคา้ของเรา 

ในบางกรณี เราด าเนินการขอ้มูลสว่นบุคคลในนามลกูคา้ของเรา เพือ่เป็นการใหบ้รกิาร (ในการประมวลผลขอ้มูล) 

เรารวบรวมและด าเนินการขอ้มูลสว่นบุคคลนีเ้ฉพาะตามทีไ่ดร้บัค าสัง่จากลกูคา้ของเรา 

และจะไม่ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลนีเ้พือ่วตัถปุระสงคข์องเราเอง  

 

เราควบคุมการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลเพือ่ปกป้องขอ้มูลของคุณ 

และจะเปิดเผยหรอืถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบุคคลน้ันเฉพาะตามทีไ่ดร้บัค าสัง่จากลกูคา้ หรอืเพือ่ใหบ้รกิารตามทีร่อ้งขอ 

เราจะจดัการกบัขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่ราด าเนินการในนามลกูคา้ของเราอยา่งสอดคลอ้งกบัพนัธะสญัญาในการเปิดเผยและถา่ย

โอนขอ้มูลตามทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศนี ้เวน้แต่ลกูคา้จะก าหนดเป็นอยา่งอืน่ 

วธิกีารทีเ่ราจดัการกบัความเป็นส่วนตวับนเว็บไซตข์องเรา 

ขอ้มูลทีค่ณุสมคัรใจให ้

คุณอาจใหข้อ้มูลบางอยา่งโดยสมคัรใจบนเว็บไซตข์องเราเพือ่จดุประสงคใ์ดๆ เชน่ 

ขอ้มูลเพือ่แสดงความสนใจเพือ่การตดิต่อ ขอ้มูลดงักลา่วอาจรวมถงึ ขอ้มูลสว่นบุคคลเชน่ ชือ่,    

ช ือ่บรษิทั,ทีอ่ยู,่หมายเลขโทรศพัท,์อเีมลล,์ต าแหน่งงาน หรอืขอ้มูลประชากร และขอ้มูลอืน่ใดทีค่ณุไดใ้หไ้ว ้ 

เราใชข้อ้มูลทีถ่กูเก็บรวบรวมในการตดิต่อคุณ เพือ่จดุประสงคท์ีเ่ราอาจแบ่งปันขอ้มูลใหก้บับรษิทัในเครอืของเรา 

หรอืพนัธมติรภายนอกทีจ่ าเป็นในการตอบค าถามของคุณ 

คุกกี,้ การใชง้าน และเครือ่งมอืทีค่ลา้ยกนั 

คุกกี ้ เป็นไฟลข์นาดเล็กทีจ่ะถกูบนัทกึลงไปในอปุกรณ ์ ไม่วา่จะเป็น คอมพวิเตอร ์ สมารท์โฟน 

หรอือปุกรณอ์ืน่ใดทีเ่ขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต  

เมือ่คุณเขา้ชมเว็บไซตข์องเรา เราและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารเว็บไซต ์ จะท าการรวบรวมขอ้มูลอตัโนมตั ิ

โดยการใชเ้ทคโนโลย ี เชน่ คุกกี,้ พกิเซลแท็ก, เคร ือ่งมอืวเิคราะหก์ารใชง้านเบราวเ์ซอร ์ ฯลฯ 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัคกุกี,้ ขอ้มูลการใชง้าน, 

และเคร ือ่งมอืทีค่ลา้ยคลงึกนัทีเ่ราใช,้โปรดอา้งองิไปทีป่ระกาศคุกกีข้องเรา 

(https://www.adient.com/cookies) 

ค าขอหา้มตดิตาม   

บางเบราวเ์ซอรม์กีารผนวกรวมคณุลกัษณะทีส่ามารถสง่สญัญาณไปยงัเว็บไซตท์ีคุ่ณเขา้ชมเพือ่แจง้เว็บไซ

ตเ์หลา่น้ันวา่ คุณเลอืกทีจ่ะไม่ใหม้กีารตดิตาม (สญัญาณ "หา้มตดิตาม")  ในขณะนี ้

เราไม่มกีารตอบสนองตอ่สญัญาณ หา้มตดิตาม 

ของเว็บเบราวเ์ซอรเ์น่ืองจากยงัไม่มกีารพฒันามาตรฐานดา้นเทคโนโลยใีหเ้ป็นแบบเดยีวกนั 

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัสญัญาณการตดิตามเบราวเ์ซอรแ์ละการหา้มตดิตาม 

โปรดเยีย่มชมเว็บไซต ์http://www.allaboutdnt.org/ 

เว็บไซตท์ีล่งิก ์

เราอาจใหล้งิกจ์ากเว็บไซตข์องเราไปยงัเว็บไซตข์องบคุคลภายนอก ("เว็บไซตท์ีล่งิก"์) 

เว็บไซตท์ีล่งิกไ์ม่จ าเป็นตอ้งผ่านการทบทวน ควบคุม หรอืตรวจสอบจากเรา 

https://www.adient.com/cookies
http://www.allaboutdnt.org/
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เว็บไซตท์ีล่งิกแ์ต่ละเว็บไซตอ์าจมขีอ้ก าหนดการใชง้านและค าประกาศเร ือ่งความเป็นสว่นตวัของตนเอง 

และผูใ้ชจ้ะตอ้งทราบและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเหลา่น้ันทัง้หมดเมือ่ใชง้านเว็บไซตท์ีล่งิกน้ั์น 

เราไม่รบัผดิชอบต่อนโยบายและแนวทางปฏบิตัขิองเว็บไซตท์ีล่งิกห์รอืลงิกเ์พิม่เตมิใดๆ 

ทีอ่ยูใ่นเว็บไซตเ์หลา่น้ัน 

การมลีงิกเ์หลา่นีไ้ม่ไดห้มายความวา่เรารบัรองเว็บไซตท์ีล่งิกเ์หลา่น้ันหรอืบรษิทัหรอืบรกิารใดๆ 

และเราสนับสนุนใหผู้ใ้ชอ้่านขอ้ก าหนดและค าประกาศต่างๆ ของเว็บไซตท์ีล่งิกเ์หลา่น้ันกอ่นทีจ่ะใชง้าน 

เด็กๆ 

เว็บไซตข์องเราไม่ไดมุ่้งเป้าทีเ่ด็กๆ และเราไม่ไดใ้ชเ้ว็บไซตข์องเราเพือ่ขอขอ้มูลสว่นบุคคลจากเด็กๆ 

หรอืท าการตลาดกบัเด็กๆ โดยเจตนา ถา้เราทราบวา่มเีด็กใหข้อ้มูลสว่นบุคคลผ่านทางเว็บไซตห์น่ึงของเรา 

เราจะลบขอ้มูลน้ันออกจากระบบ  

มาตรการรกัษาความปลอดภยัในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 

เราใชม้าตรการทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางองคก์รอยา่งเหมาะสม 

ซึง่ออกแบบมาอยา่งสมเหตุสมผลเพือ่ปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคลจากการท าลาย การสญูหาย การดดัแปลง 

การเปิดเผยหรอืเขา้ถงึขอ้มูลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ทัง้โดยอบุตัเิหตแุละโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

โดยเฉพาะเมือ่ขอ้มูลสว่นบุคคลมกีารถา่ยโอนขา้มเครอืขา่ย 

และปกป้องจากการด าเนินการทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายในรปูแบบอืน่ๆ ทัง้หมด 

การเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลถกูจ ากดัไวส้ าหรบัผูร้บัทีไ่ดร้บัอนุญาต เท่าทีจ่ าเป็นตอ้งทราบเท่าน้ัน 

เราคงไวซ้ ึง่โปรแกรมการรกัษาความปลอดภยัทางขอ้มูลทีค่รอบคลมุ 

ซึง่ไดส้ดัสว่นตามความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการ 

โปรแกรมนีไ้ดร้บัการดดัแปลงอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่ลดความเสีย่งในการด าเนินการ 

และเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคลใชแ้นวทางปฏบิตัทิีไ่ดร้บัการยอมรบัในธรุกจิ  

อกีทัง้เรายงัใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัทีเ่พิม่ขึน้เมือ่ด าเนินการกบัขอ้มูลสว่นบุคคลทีล่ะเอยีดออ่น 

การแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลภายนอก 

เราอาจใชบุ้คคลภายนอกเพือ่ใหบ้รกิารและท างานต่างๆ ในนามของเรา 

เราอาจอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเหลา่นีใ้ชง้านขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่กีย่วกบับุคคลตา่งๆ ตามทีจ่ าเป็น 

เพือ่ใหบ้รกิารและท างานดงักลา่ว 

การเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลน้ันจะจ ากดัเฉพาะเพือ่วตัถปุระสงคท์ีอ่นุญาตใหใ้ชข้อ้มูลน้ัน  

อกีทัง้เรายงัอาจอนุญาตใหส้าธารณชนหรอืหน่วยงานตุลาการ เจา้หนา้ทีผู่ร้กัษากฎหมาย และหน่วยงานอืน่ๆ 

ใชง้านขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่กีย่วกบับุคคลตา่งๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ซึง่รวมถงึหน่วยงานและศาลในสหรฐัอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ ทีเ่ราด าเนินการอยู ่ ในจดุทีก่ฎหมายอนุญาต 

เรายงัอาจเปิดเผยขอ้มูลเชน่น้ันใหแ้กบุ่คคลภายนอก (รวมถงึทีป่รกึษาทางกฎหมาย) ตามทีจ่ าเป็นเพือ่การเรยีกรอ้ง 

ปฏบิตั ิ หรอืตอ่สูค้ดทีางกฎหมาย หรอืเพือ่บงัคบัใชส้ทิธขิองเรา ปกป้องทรพัยส์นิหรอืสทิธขิองเรา 

ปกป้องทรพัยส์นิหรอืความปลอดภยัของผูอ้ืน่ หรอืสิง่อืน่ใดตามทีจ่ าเป็นเพือ่สนับสนุนการตรวจสอบภายนอก 

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และการบรรษทัภบิาล   

ขอ้มูลสว่นบุคคลอาจถา่ยโอนไปยงับุคคลทีไ่ดร้บัหุน้หรอืทรพัยส์นิทัง้หมดหรอืบางสว่นของ Adient 

หรอืธรุกจิของบรษิทั ในกรณีทีม่กีารขายกจิการ ควบรวมกจิการ ช าระบญัช ี สลายกจิการ 
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หรอืการขายหรอืถา่ยโอนทรพัยส์นิของ Adient หรอืธรุกจิของบรษิทัอยา่งมนัียส าคญั นอกจากนี ้

เรายงัอาจถา่ยโอนและแบ่งปันขอ้มูลเหลา่นีก้บับรษิทัในเครอืของเราทีอ่ยูภ่ายในกลุม่ Adient 

โดยปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

การถา่ยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ 

บุคคลภายนอก บรษิทัสาขา และบรษิทัในเครอื ทีส่ามารถไดร้บัการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ 

อาจมสีถานทีต่ ัง้อยูท่ ั่วโลก ดงัน้ันขอ้มูลจงึอาจสง่ไปยงัประเทศต่างๆ 

ทีม่นีโยบายการปกป้องความเป็นสว่นตวัซึง่แตกต่างจากในประเทศทีคุ่ณอาศยัอยู ่ 

หากคุณเป็นผูพ้ านักอาศยัในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิยโุรป ("EEA") 

เราอาจถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณไปยงัประเทศทีค่ณะกรรมาธกิารยโุรปยงัไม่พบวา่มอบการปกป้องอยา่งเพยีง

พอ ในกรณีเชน่น้ัน 

เราจะใชม้าตรการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณไดร้บัการปกป้องในระดบัทีเ่พยีงพอ 

Adient ไดร้บัเอากฎองคก์รทีต่อ้งปฏบิตัติาม ("BCR") มาใช ้

ซึง่ผา่นการอนุมตัโิดยหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลของยโุรปทีเ่กีย่วขอ้ง BCR ชว่ยมอบความมั่นใจวา่ 

ขอ้มูลสว่นบุคคลของบุคคลทีไ่ดร้บัการคุม้ครองใน EEA 

จะไดร้บัการปกป้องในระหวา่งทีด่ าเนินการประมวลผลโดยบรษิทัในเครอืของเรา หากตอ้งการดู BCR ของเรา 

โปรดตดิตามลงิกด์งัตอ่ไปนี:้ www.adient.com/privacy  

สทิธิใ์นขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุ  

การเขา้ถงึ การแกไ้ข และการส่ง คุณอาจเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณไดต้ามความเหมาะสม  

คุณยงัมสีทิธิร์อ้งขอใหแ้กไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลทีไ่ม่ครบถว้น ไม่เทีย่งตรง หรอืลา้สมยัไดอ้กีดว้ย 

ภายในขอบเขตทีก่ าหนดโดยกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

คุณอาจรอ้งขอใหม้กีารสง่ขอ้มูลสว่นบุคคลทีคุ่ณระบุใหแ้กเ่ราไปใหแ้กคุ่ณหรอืบรษิทัอืน่ได ้

การคดัคา้น  เราเคารพในสทิธิข์องคุณทีจ่ะด าเนินการคดัคา้นการใชง้านหรอืการเปิดเผยใดๆ 

ซึง่ขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณที ่ (i) ไม่ไดก้ าหนดโดยกฎหมาย (ii) 

ไม่จ าเป็นส าหรบัการด าเนินการตามขอ้ผูกมดัของสญัญา หรอื (iii) 

ไม่มคีวามจ าเป็นในการตอบสนองความตอ้งการทีช่อบดว้ยกฎหมายของ Adient (เชน่ 

การเปิดเผยดา้นการบรหิารทั่วไปเพือ่จดุประสงคใ์นการตรวจสอบและรายงานหรอืการสบืสวนเป็นการภายใน 

การจดัการเครอืขา่ยและการรกัษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ และการปกป้องทรพัยส์นิของ Adient) 

หากคุณคดัคา้น เราจะท างานรว่มกบัคุณเพือ่คน้หาการผ่อนปรนทีเ่หมาะสม 

คุณยงัอาจถอนค ายนิยอมของคณุไดต้ลอดเวลาในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทีเ่ราด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่

วนบุคคลตามค ายนิยอมของคุณ 

การลบ คุณยงัอาจรอ้งขอใหล้บขอ้มูลสว่นบคุคลของคุณ ตามทีอ่นุญาตภายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ 

ยกตวัอยา่งเชน่ ใชก้บักรณีทีข่อ้มูลของคุณลา้สมยัหรอืการประมวลผลเป็นสิง่ไม่จ าเป็นหรอืผดิกฎหมาย 

กรณีทีคุ่ณถอนค ายนิยอมของคณุส าหรบัการด าเนินการประมวลผลของเราตามค ายนิยอมนี ้

http://www.adient.com/privacy
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หรอืกรณีทีเ่ราตดัสนิวา่ เราควรพจิารณาการคดัคา้นทีคุ่ณมตีอ่การประมวลผลของเรา ในบางสถานการณ ์

เราอาจจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณไวต้ามภาระผูกพนัทางกฎหมายของเราหรอืเพือ่การจดัใหม้ ี

ใช ้หรอืปกป้องการอา้งสทิธิต์ามกฎหมาย  

การจ ากดัขอบเขตการประมวลผล 

คุณอาจขอใหเ้ราจ ากดัการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณในขณะทีเ่ราประมวลผลค าขอหรอืค ารอ้งเรยี

นของคุณทีเ่กีย่วขอ้งกบั (i) ความเทีย่งตรงของขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ (ii) 

ความถกูตอ้งตามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ หรอื (iii) 

ผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเราในการประมวลผลขอ้มูลนี ้

คุณยงัอาจรอ้งขอใหเ้ราจ ากดัการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ 

หากคุณตอ้งการใชข้อ้มูลสว่นบุคคลเพือ่จดุประสงคใ์นการฟ้องรอ้ง 

คุณอาจใชส้ทิธิเ์หลา่นีไ้ดโ้ดยปราศจากค่าใชจ้า่ย อยา่งไรก็ตาม Adient 

อาจคดิค่าธรรมเนียมทีส่มเหตุสมผลหรอืปฏเิสธทีจ่ะปฏบิตัติามค าขอหากไม่ไดอ้ยูบ่นหลกัเหตุผลหรอืมรีะดบัม

ากเกนิไปอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เป็นลกัษณะการด าเนินการซ า้ ในบางสถานการณ ์ Adient 

อาจปฏเิสธทีจ่ะปฏบิตัหิรอือาจก าหนดขอบเขตของสทิธิข์องคุณ ยกตวัอยา่งเชน่ 

หากค าขอของคุณมแีนวโนม้ทีจ่ะสง่ผลกระทบเชงิลบตอ่สทิธิแ์ละเสรภีาพของผูอ้ืน่ 

เป็นผลเสยีตอ่การด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

เป็นการแทรกแซงการฟ้องรอ้งทีค่า้งอยูห่รอืการฟ้องรอ้งในอนาคต หรอืเป็นการละเมดิกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ 

ในทุกกรณี คุณมสีทิธิท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งเรยีนตอ่หน่วยงานคุม้ครองขอ้มูล   

การยนิยอมและทางเลอืกทีจ่ะไม่ยนิยอม 

ดว้ยการใหข้อ้มูลสว่นบุคคลแกเ่รา คุณเขา้ใจและยอมรบัการรวบรวมขอ้มูล การด าเนินการขอ้มูล 

การถา่ยโอนขอ้มูลระหวา่งประเทศ และการใชข้อ้มูลน้ัน ตามทีร่ะบุในค าประกาศเร ือ่งความเป็นสว่นตวันี ้

ในกรณีทีก่ าหนดโดยกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้เราจะขอใหคุ้ณแสดงความยนิยอมอยา่งชดัแจง้ 

คุณอาจคดัคา้นไดเ้สมอส าหรบัการใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของคุณเพือ่จดุประสงคด์า้นการตลาดโดยตรง 

รวมทัง้กจิกรรมการบนัทกึขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง  นอกจากนี ้

ในกรณีทีคุ่ณมเีหตผุลเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณเ์ฉพาะของคุณ คุณอาจคดัคา้นการประมวลผลของ Adient 

ทีด่ าเนินกบัขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณโดยยดึตามผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเรา  ในกรณีเหลา่นี ้

เราจะตรวจสอบค าขอของคุณและแจง้ใหคุ้ณทราบเกีย่วกบัวธิกีารทีเ่ราตัง้ใจจะแกไ้ข  คุณอาจถอนค ายนิยอมใดๆ 

ทีใ่หไ้วก้อ่นหนา้นีเ้พือ่จดุประสงคเ์ฉพาะได ้ โดยไม่มคี่าใชจ้า่ย ดว้ยการคลกิทีล่งิกท์ีเ่กีย่วขอ้งของเว็บไซต ์

ดว้ยการปฏบิตัติามค าแนะน าทีร่ะบุอยูใ่นอเีมล หรอืดว้ยการตดิตอ่กบัส านักงานดา้นความเป็นสว่นตวัของเรา  

โปรดทราบวา่ หากคุณเลอืกทีจ่ะถอนค ายนิยอมของคุณ 

คุณอาจไม่สามารถเขา้รว่มในหรอืไดร้บัประโยชนจ์ากโปรแกรม บรกิาร และโครงการรเิร ิม่ทีคุ่ณไดใ้หค้ ายนิยอมไว ้ 

การเกบ็รกัษาขอ้มูล 

เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณไวน้านเทา่ทีจ่ าเป็น เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคข์องการทีไ่ดร้วบรวมขอ้มูลน้ันมา 

โดยทัว่ไปแลว้มกัจะเป็นระยะเวลาตามความสมัพนัธท์ีท่ าสญัญากนั 

และส าหรบัระยะเวลาตอ่จากน้ันตามทีก่ฎหมายก าหนดหรอืไดร้บัอนุญาตจากกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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นโยบายการเก็บรกัษาขอ้มูลของเราสะทอ้นถงึกฎขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ทีบ่งัคบัใชเ้กีย่วกบัระยะเวลาการจ ากดัและขอ้ก า

หนดดา้นกฎหมาย   

วธิกีารทีเ่ราระบุหน่วยงานผูร้บัผดิชอบของ Adient 

หากตอ้งการระบหุน่วยงานผูร้บัผดิชอบของ Adient ในการด าเนินการขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุ 

คุณสามารถสอบถามผูป้ระสานงานธรุกจิของ Adient ปรกึษาสถานทีต่ ัง้ต่างๆ 

ของเราตามทีม่รีายชือ่ในเว็บไซตส์าธารณะของAdientหรอืตดิต่อส านักงานดา้นความเป็นสว่นตวัของเรา 

วธิกีารตดิตอ่เราและการใชส้ทิธิข์องคณุ 

หากคุณตอ้งการตดิตอ่กบัเราเกีย่วกบัปัญหาดา้นความเป็นสว่นตวัหรอืหากมขีอ้สงสยั ความเห็น หรอืเร ือ่งรอ้งเรยีน 

หรอืหากตอ้งการใชส้ทิธิข์องคณุ โปรดตดิตอ่ส านักงานดา้นความเป็นสว่นตวัของเราที ่ae-privacy@adient.com 

หรอื Adient Germany Ltd.& Co KG, Industriestrasse 20-30, 51399 Burscheid, Germany 

หรอืสามารถเขา้ถงึแบบฟอรม์ค าขอของเราที ่www.adient.com/privacy . 

การเปลีย่นแปลงค าประกาศเร ือ่งความเป็นส่วนตวัของเรา 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง แกไ้ข และปรบัปรงุค าประกาศเร ือ่งความเป็นสว่นตวันีไ้ดใ้นทุกเวลา  

โปรดตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอเพือ่ใหแ้น่ใจวา่คุณไดท้บทวนค าประกาศฉบบัใหม่ลา่สดุ  

ภาคผนวกเฉพาะทอ้งทีส่ าหรบับางประเทศ 

เราไดเ้พิม่เตมิค าประกาศเร ือ่งความเป็นสว่นตวันีพ้รอ้มขอ้มูลเฉพาะส าหรบับางประเทศตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายทอ้

งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง คณุสามารถดคู าประกาศเพิม่เตมิเหลา่นีผ้่านลงิกภ์าคผนวกเฉพาะทอ้งที ่

ในหนา้แรกของรายการความเป็นสว่นตวั 

 

ค าประกาศเร ือ่งความเป็นส่วนตวัฉบบันีม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่เดอืนมกราคม 2563  

mailto:ae-privacy@adient.com
http://www.adient.com/privacy

